
Välkomna till paradiset

SlowDown, villa 5



Vardagsrum & kök

Huset är rymligt och luftigt. Även när det är varmt 
ute könns det svalt inne. Det är bara att vika upp 
dörrarna och luften flödar igenom huset.

Köket och möblerna som är av pressad bambu och 
sjögräs, är specialdesignade för huset  och anpassade 
för en avslappad västerländsk livsstil i ett tropiskt 
klimat.  Det är bara att njuta!

Glöm dock inte datorn – det är lätt att hålla 
kontakten med dom där hemma via områdets trådlösa 
nätverk.



Möblerna är av pressad bambu och lite känsliga för repor - ha 
gärna underlag under tallrikarna på matbordet.

Villa 5 är fullt utrustad

Det enda ni behöver ta med er om ni skall bo i Villa 5 är 
era kläder. Allt annat finns, såsom lakan och handdukar. 

Köket är fullt utrustad med bl.a. kyl och frys med 
ismaskin, vattenkokare, micro som man även kan grilla 
korv i. Våffeljärn och mixer finns om man blir sugen på 
lite våfflor. Man kan även göra sin egen fruktshake i 
iskrossen/mixern som står på bänken. Induktionsplatta 
så att man kan koka lite pasta om man så önskar. Pesto 
m.m kan man köpa på affären och all annan mat också om 
man vill göra något själv.

Men bäst av allt är nog ändå restaurangen  på Slow Down.



Master bedroom med eget badrum

Totalt finns två sovrum med 5 sängplatser.  Sängarna och 
kuddarna är sköna och mjuka och av allra högsta kvalitet.

Alla sovrum och TV-rummet har air-con.



Det röda sovrummet

Med en dubbelsäng och en extra bred 
enkelsäng av högsta kvalitet.  

Riktigt mjuka och sköna!

Aircon i sovrummet.
Eget badrum i direkt anslutning till 

sovrummet.



Alla tre badrum har sjöstensmosaik 
och handgjorda handfat i keramik 

samt dusch med kall och varmvatten.

Två badrum på nedre våningen i 
direkt anslutning till sovrummen och 

ett badrum på övre våningen.

Badrum



Från TV-rummet har man 
en underbar utsikt över 
Andaman-havet och Klong 
Dao stranden. Ett lungt 
och härligt rum.

TV och DVD spelare finns. 
Ta med favoritfilmer för 
regniga dagar, eller köp 
billiga filmer på Koh Lanta.

Huset bjuder även på en 
hel del filmer och böcker 
för husets gäster.

TV-rummet på
övervåningen



Trädgården
Villa 5 ligger bara ett stenkast från 
den populära Klong Dao stranden 
och en 10 minuters promenad från 
Long Beach.

Vill du ta ett dopp i poolen – ta fem 
steg, så är du i.

Om du bara vill slappa kan du lägga 
dig i trädgårdens day-bed och läsa 
en bok och komma undan lite. 



Morgon Kväll

Villa 5 ligger bara några få meter från poolen som har två olika djup och egen barn-pool



Slow Down, villa 5
Planlösning

Välplanerad och läcker villa på 108 m2 pluss 
37 m2 terass under tak runt halva huset.
Bottenplan 77 m2 med 37 m2 terass.
Övre plan är på 31 m2.
Kök och vardagsrum med 8 meter i takhöjd.
3 stora sovrum.
3 badrum.

Övre plan: TV-rum och badrum

Nedre plan: Två sovrum med totalt 5 
sängplatser. 2 badrum.
Fullt utrustad kök samt vardagsrum.
Stor terrass, bara några meter från 
poolen.



Villa 5
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Gym o Spa Restaurant

Bar

Morgonkaffet Klong Dao beach

Poolen Villa 4 ,5 & 6 Klong Dao beach


